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Додаток до   річного плану закупівель на   2014р.  
Департамент  комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради, із змінами   код 37454064 

(найменування замовника - розпорядника державних коштів, код ЄДРПОУ ) 
 

№ з/п Загальне найменування предмета закупівлі Джерело 
фінансування 

Очікуваний 
строк 
здійснення 
закупівлі 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі, грн. 

Примітка 
(без застосування 
процедури) 

     1 2           3            4                     5          6 

    1 

 Послуги щодо очищування, інші  (послуги з утримання автошляхів міста      
та малих архітектурних форм)   

  
   

 
100203 
(2240) 
 

протягом 
року 

 4619454,47(чотири млн. .шістсот 
чотирнадцять тис. чотириста 
п’ятдесят чотири грн..47  коп.) (з 
урахуванням ПДВ)   

 ДК 016-2010 81.29.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог.№46   від 03.12.13 
зв.№48 11.12.13) 

    2 

 Послуги щодо очищування, інші  (послуги з утримання автошляхів міста      
та малих архітектурних форм)   
  
   

 
100203 
(2240) 

 

протягом 
року 

 1252202,28(один млн.. двісті 
п’ятдесят дві тис. двісті дві грн..,28 
коп.) (з урахуванням ПДВ)   

 ДК 016-2010 81.29.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог.№35   від 10.09.13 
зв.№36 від 01.10.13) 

   3 

послуги з поточного ремонту  об’єктів вуличного освітлення  міста  100203 
(2240) 

протягом 
року 

 1426814,91(один млн.. чотириста 
двадцять шість тис. вісімсот 
чотирнадцять грн..91 коп..)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
 Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р. 
(Дог .№06 від 02.04.13 
Зв.№09 від 11.04.13)  

   4 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 
устаткування   (послуги з утримання та технічного обслуговування 
об’єктів вуличного освітлення міста) 
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

 499830,11(чотириста дев’яносто 
дев’ять тис. вісімсот тридцять 
грн..11 коп..)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 33.14.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013р    
(дог. № 47 від 03.12.13  
Зв.№45 від 11.1213) 

    5 

Послуги щодо очищування, інші (послуги з утримання об’єктів зливної 
каналізації, дощоприймальних колодязів  і фонтанів) 
 
 
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

940235,82(дев’ятсот сорок тис.  
двісті тридцять п’ять грн..82 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 81.29.1  
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
 (дог. № 07 від 02.04.13  Зв. 
14 від 11.04.13) 

   6 

Послуги інженерні     (послуги з  утримання мостів, шляхопроводів,  
підземних пішохідних переходів та охорона об’єктів )   

100203 
( 2240) 

 

протягом 
року 

119962,76(сто дев’ятнадцять тис. 
дев’ятсот шістдесят дві грн..76 
коп.)(з урахуванням ПДВ)    

ДК 016-2010 71.12.1  
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог. № 09 від 02.04.13 
 Зв.16 від 15.04.13) 

   7 

Послуги з поточного ремонту мостів, шляхопроводів і підземних 
пішохідних переходів 
 
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

40079,95(сорок тис. сімдесят дев’ять 
грн..95   коп.(з урахуванням ПДВ)  

ДБН Д.2.4.2000 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013  
(Дог. № 10  від 02.0413   
Зв.10 від 11.04.13 ) 
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    8 

Послуги з поточного ремонту зелених насаджень 100203 
(2240) 

протягом 
року 

 254195,23(двісті п’ятдесят чотири 
тис. сто  дев’яносто п’ять грн..23  
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№49 від 03.12..13 
Зв. № 47 від 11.12.13) 
 

   9 

Поточний ремонт автошляхів міста  100203 
(2240) 

протягом 
року 

  90688,87(дев’яносто тис. шістсот 
вісімдесят вісім  грн..87 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог. № 23від 13.05..13 
зв.№26 від 13.05.13)  
  

    10 

Поточний ремонт автошляхів міста  100203 
(2240) 

протягом 
року 

 2985250,91(два млн.. дев’ятсот 
вісімдесят п’ять  тис. двісті п’ятдесят 
грн..91 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог. № 50 від 03.12..13 
зв.№49 від 11.12.13)  
  

      11 

Поточний ремонт автошляхів міста  170703 
(2240) 

протягом 
року 

  1112238,03(один млн. .сто 
дванадцять тис. двісті тридцять вісім 
грн..03 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог. № 24від 13.05..13 
зв.№25від 13.05.13)   

   12 

Послуги щодо очищування, інші  (послуги з утримання автошляхів міста,  
малих архітектурних форм та охорона об’єктів  )   
  
   

    
100203  
(2240) 

протягом 
року 

 6432187,36(шість млн.. чотириста 
тридцять дві тис. сто вісімдесят сім 
грн..36  коп.)(з урахуванням ПДВ)  
  

 ДК 016-2010 81.29.1 
  20% від  дог. № 04  від 
02.04.13   
(зв.№06 від 11.04.13) 

  13 

Послуги щодо благоустрою території (послуги з догляду за  зеленими 
насадженнями) 
 

    
100203  
(2240) 

протягом 
року 

39877,41(тридцять дев’ять тис. 
вісімсот сімдесят сім грн..41 коп.)(  з 
урахуванням ПДВ)   

ДК 016-2010  81.30.1 
20% від дог. № 02  від 
11.03.13 (зв. № 07 
від11.04.13) 

  14 

Послуги з поточного ремонту зелених насаджень 100203 
(2240) 

протягом 
року 

123324,02(сто двадцять три тис. 
триста двадцять чотири грн..02 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
 20% від  Дог.№11 від 
02.04.13 
(Зв..№ 13  від 11.04.13) 

    15 

Послуги щодо очищування, інші  (послуги з утримання автошляхів міста   
та малих архітектурних форм    )   
  
   

    
100203  
(2240) 

протягом 
року 

859885,02 (вісімсот п’ятдесят дев’ять 
тис. вісімсот вісімдесят п’ять грн.02 
коп.)(  з урахуванням ПДВ)   

 ДК 016-2010 81.29.1 
  20% від  дог. № 35 від 
10.09.13   
(зв.№36 від  01.1013) 

16 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 
устаткування   (послуги з утримання та технічного обслуговування 
об’єктів вуличного освітлення міста) 
 

    
100203  
(2240) 

протягом 
року 

2261863,40(два млн. .двісті 
шістдесят одна тис.. вісімсот 
шістдесят три грн..40 коп..)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 33.14.1 
 20% від     дог. № 05  від 
02.04.13  (Зв.№08 від 
11.04.13) 
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    17 

послуги з поточного ремонту  об’єктів вуличного освітлення  міста   
100203 
(2240) 

протягом 
року 

 879998,95(вісімсот сімдесят дев’ять 
тис. дев’ятсот дев’яносто вісім 
грн..95 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
 20% від   Дог №.06 від 
02.04.13 (Зв.№09 від 
11.04.13)  

18 

Послуги щодо очищування, інші (послуги з утримання об’єктів зливної 
каналізації, дощоприймальних колодязів  і фонтанів) 
 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

1418954,11(один млн.. чотириста  
вісімнадцять  тис. дев’ятсот 
п’ятдесят чотири  грн..11коп .). (з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 81.29.1  
20% від  дог. № 07 від 
02.04.13  (Зв. 14 від 11.04.13) 

   19 

Послуги інженерні     (послуги з  утримання мостів, шляхопроводів,  
підземних пішохідних переходів та охорона об’єктів )   

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

343592,89(триста сорок три тис. 
п’ятсот дев’яносто дві грн..89 коп.)(з 
урахуванням ПДВ)    

ДК 016-2010 71.12.1  
20% від   дог. № 09 від 
02.04.13 
 (Зв.16 від 15.04.13) 

    20 

Послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм 100302 
(2240) 

протягом 
року 

54940,38(п’ятдесят чотири тис. 
дев’ятсот сорок грн..38 коп. (з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.2.4.2000 
20% від  дог. № 12 від 
02.04.13( зв .№ 19  від 
29.04.13)  

    21 

 Послуги   похороні  та суміжні послуги  (послуги з утримання й охорона 
кладовищ )    
 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

 251622,82 (двісті п’ятдесят одна тис. 
шістсот двадцять дві  грн..82 коп.)    
(з урахуванням ПДВ ) 
  

 ДК 016-2010  96.03.1 
 20% від    дог.  №  13 від 
02.04.13  
(Зв.11 від 11.04.13) 

   22 

Поточний ремонт автошляхів міста  170703, 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

 2183786,12(два мільйони сто  
вісімдесят три   тисячі сімсот 
вісімдесят шість   грн.12 коп.),-
799927,89(сімсот дев’яносто дев’ять 
тис. дев’ятсот двадцять сім грн..89  
коп.)(з урахуванням ПДВ) 
-1383858,23(один млн. триста  
вісімдесят три тис. вісімсот 
п’ятдесят вісім грн..23 коп.) 

 ДБН Д.2.4.2000 
 20% від  дог.№  15 від 
02.04.13( зв.№18  від 
23.04..13)   

23 
Енергія електрична (електроенергія для потреб  адмінбудівель 
департаменту) 

2273 
(010116) 

протягом 
року 

55524,00(п’ятдесят п’ять тис .п’ятсот 
двадцять чотири грн..00 коп,)(з  
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 35.11.1 
    

24 

Пара та гаряча вода: постачання пара та гарячої води   (теплопостачання 
адмінбудинків департаменту - за адресами: 
- вул..Виконкомівська,6, -156,8 Гкал   
-:вул..Березинська,60 -77.03 Гкал 
-вул..Червона,21а – 71.9 Гкал 
 
 

2271 
(010116) 

протягом 
року 

31837,64(тридцять одна тис. вісімсот 
тридцять сім грн..64 коп. 
-21033,00(двадцять одна тис 
.тридцять три грн..00 коп.) 
-1717,20(одна тис. сімсот сімнадцять 
грн..20 коп.) 
-9087,44(дев’ять тис. вісімдесят сім 
грн..44 коп.) 

ДК 016-2010 35.30.1 
20% від   
-дог. № 081208 від 22.02.13( 
зв.№03  від 06.03.13)   
-дог. № 541/02-13 від 
22.02.13( зв.№02  від 
21.03.13)   
- дог. № 02 від 22.02.13( 
зв.№04  від 28.03.13)  

  25 
Машини конторські/офісні, інші, та частини до них (  Технічне і 
комунікаційне  обслуговування  та придбання офісної техніки   )   
  

 
010116 

(2240,2210) 

Протягом 
року 

 11933,79(одинадцять тис. дев’ятсот 
тридцять три грн. 79 коп.(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 28.23.2   
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
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 26   

Послуги інформаційні, інші гн.в.і.у.   (розміщення оголошень у  засобах 
масової інформації ,розміщення  оголошень стосовно державних 
закупівель в міжнародному інформаційному виданні та ВДЗ)    

 010116  
(2240) 

  

На протязі 
року 

4375, 0(чотири тис триста сімдесят 
п’ять грн..00 коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДК 016-2010 
63.99.1. 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 

  27 

Програмне забезпечення системне на фізичних носіях  ( Послуги  
інформаційно-обчислювальні, консультативні та консалтингові ) 

010116  
(2240) 

  

 На протязі 
року 

2430,00(дві тис. чотириста тридцять 
грн. 00коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
58.29.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 

  28 

Послуги  телекомунікаційні ,інші (Оплата послуг  телефонного зв’язку) 2240 
(010116) 

 На протязі 
року 

- .6533,40(шість тис .п’ятсот 
тридцять три грн..40 коп.(з 
урахуванням ПДВ) 
-14,02(чотирнадцять грн..02 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 61.90.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
пеня 

 29 

Технічне обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів    
(Оплата технічного огляду та ремонт  автотранспорту) 

    010116 
  (2240) 

  

 На протязі 
року 

 14161,16(чотирнадцять тис. сто 
шістдесят одна грн..16коп)(.з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
 45.20.2  
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 

  30 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних 
автотранспортних засобів  (Придбання запчастин для транспортних 
засобів) 

2210 
(010116) 

 На протязі 
року 

847,69(вісімсот сорок сім  грн..69 
коп.)(.з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
45.20.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 

 31 
Послуги  телекомунікаційні ,інші (Оплата послуг  телефонного зв’язку) 2240 

(010116) 
протягом 
року 

49830,00(сорок дев’ять тис. вісімсот 
тридцять грн..00 коп.) коп. ( з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 61.90.1 
  

  32  
Послуги інформаційні, інші  н.в.і.у.   (розміщення оголошень у  засобах 
масової інформації ,розміщення  оголошень стосовно державних 
закупівель в міжнародному інформаційному виданні та ВДЗ)    

 010116  
(2240) 

  

протягом 
року 

80022,00(вісімдесят  тис. двадцять 
дві грн..00 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
63.99.1 

33 Вироби паперові та картоні, інші (Придбання  бланків свідоцтв ,канцелярських 
товарів)     

2210 
(010116) 

протягом 
року 

85472,00(двадцять п’ят ь тис. вісімсот  
грн.. 00 коп.   .)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016- 2010 
17.29.1 

 34 
Паливо рідинне та газ;оливи мастильні(  (бензин А-95-6237 л. А-92 – 4848л) 
 в т.ч. за рахунок загального фонду – 81096,00 грн.. 
За рахунок спеціального фонду       -  6915,00 грн. 

2210 
(010116) 

 протягом 
року  

88011,00(вісімдесят вісім тис. 
одинадцять грн..00  коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
19.20.2 

  35 
 Журнали та періодичні видання (Підписка на періодичне видання)    2210 

(010116) 
протягом 
року 

12687,00(дванадцять тис. шістсот 
вісімдесят сім грн..00  коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
58.14.1 

 36   
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних 
автотранспортних засобів  (Придбання запчастин для транспортних 
засобів) 

2210 
(010116) 

протягом 
року 

23422,50(двадцять три тис. 
чотириста двадцять дві грн..50 
коп.)(.з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
45.20.1 

  37 
Програмне забезпечення системне на фізичних носіях  ( Послуги  
інформаційно-обчислювальні, консультативні та консалтингові ) 

010116 
(2240) 

 

протягом 
року 

42114,00(сорок одна тис. двісті 
двадцять чотири грн. 00коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
58.29.1 
  

  38 
 Лампи   та світильники (придбання електролампочок для освітлення 
приміщень та світильників ) 

2210 
(010116) 

протягом 
року 

8731,00(вісім тис .сімсот тридцять 
одна грн.00 коп.).(з урахуванням 
ПДВ) 

ДК 016-2010 
27.40.2 
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   39 

 Послуги   похороні  та суміжні послуги (послуги з захоронення невідомих,  
безрідних громадян) 

100302 
(2240) 

протягом 
року 

53022,79(п’ятдесят три тис. двадцять дві 
грн..79 коп.)    (з урахуванням ПДВ ) 
  

 ДК 016-2010  96.03.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  (дог.  
№  14 від 02.04.13  
Зв.12 від 11.04.13) 

 40 
 Послуги   похороні  та суміжні послуги (послуги з захоронення невідомих,  
безрідних громадян) 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

31248,11(тридцять одна тис. двісті сорок 
вісім грн..11  коп.) (з урахуванням ПДВ )  
  

 ДК 016-2010  96.03.1 
 20% від   дог.  №  14 від 
02.04.13 (Зв.12 від 11.04.13) 

   41 
 Послуги   похороні  та суміжні послуги (послуги з транспортування померлих 
громадян у м Дніпропетровську до ОК «Бюро СМЕ»)  

100302 
(2240) 

протягом 
року 

42447,84(сорок дві тис .чотириста сорок 
сім грн..84  коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
96.03.1 
20% від  дог. №  29 від 
24.07.13( зв.№31  від 09.09.13)   

 42 Послуги бібліотек  і архівів (науково-технічне упорядкування архівних 
документальних матеріалів департаменту ) 

010116 
(2240) 

протягом 
року  

5000,00(п’ять тис.грн.00 коп.)(без ПДВ) ДК 016-2010 
91.01.1 

 43 
 Послуги   похороні  та суміжні послуги (послуги з захоронення 
невідомих,  безрідних громадян) 

      100302 
       (2240) 

 1 квартал 
 

95881,26(дев’яносто п’ять тис. вісімсот 
вісімдесят одна грн..26 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
96.03.1 

 44 
Капітальний ремонт деформаційних швів на Комсомольському   
шляхопроводі  через залізничні колії  на ст. Дніпропетровськ   
 

100203 
(3132) 

протягом 
року 

557032,80(п’ятсот п’ятдесят сім 
тисяч тридцять дві грн. 80 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.2.4.2000 
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) 
 

 45 
Послуги юридичні (послуги по внесенню змін в план нежитлової будівлі 
по вул..Червона,21а) 

2240 
(010116) 

Протягом 
року 

4800,00(чотири тис. вісімсот грн..00 
коп)(з урахуванням ПДВ ) 

ДК 016-2010 
69.10.1 

 46 

Заробітна плата та нарахування на неї 2110 
(010116) 

2120 
(010116) 

 1804145,00(один млн.. вісімсот 
чотири тис. сто сорок п’ять грн..00 
коп.) 
 654905,00(шістсот п’ятдесят чотири 
тис .дев’ятсот п’ять грн..00 коп.) 

 

47 
Послуги поштові та кур’єрські ,інші (поштові та кур’єрські послуги) 2240 

(010116) 
 На протязі 
року 

3542,00(три тис. п’ятсот сорок дві грн..00 
коп.)(з урахуванням ПДВ)  

ДК 016- 2010 
53.20.1 

48 
Технічне обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів    
(Оплата технічного огляду та ремонт  автотранспорту) 

2240 
(010116) 

 На протязі 
року 

69425,00(шістдесят дев’ять тис 
.чотириста двадцять п’ять грн....00 
коп.)(. з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
 45.20.2  

49 
Мітли та щітки (придбання   інструменту  для  прибирання ) 2210 

(010116) 
 На протязі 
року 

1790,00(одна тис сімсот дев’яносто 
грн..00 коп.)(з урахуванням ПДВ ) 

ДК 016-2010 
32.91.1 

50 
Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки  
(централізоване спостереження за станом засобів тривожної сигналізації 
та реагуванню груп затримання на відповідні сигнали) 

2240 
(010116) 

 На протязі 
року 

9000,00(дев’ять тис.  грн..00 коп..)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
84.24.1 

51 
Одяг робочий інший  2210 

(010116) 
 На протязі 
року 

5281,00(п’ять  тис .двісті вісімдесят 
одна грн..00 коп. .)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДК 016-2010 
14.12.1 

52 
Вода  природна(питна) (Оплата послуг централізованого водопостачання 
та водовідведення) 

2270 
(010116) 

 На протязі 
року 

3088,00(три тис вісімдесят вісім 
грн..00 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
36.00.1.  
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53 

Послуги у сфері після шкільної  освіти ( Підвищення кваліфікації 
посадових осіб та спеціалістів )  

(010116) 
 
 

2240 
2282 

 На протязі 
року 

26026,00(двадцять шість тис 
двадцять шість грн.00 коп.) ( з 
урахуванням ПДВ) 
- 7026,00 
- 19000,00 

ДК 016-2010 
85.41.1  

54 
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання  
(вивезення побутового сміття, послуги з профілактичної дезінфекції, дератизації, 
дезінфекції) 

2240 
(010116) 

 На протязі 
року 

2831,44(дві тис. вісімсот тридцять одна  
грн..44 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
38.11.2  

55 
Препарати фармацевтичні  інші (придбання аптечок та їх поповнення) 2210 

(010116) 
 На протязі 
року 

1100,00(одна тис. сто   грн. .00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
21.20.2  

56 
Послуги щодо монтування інших виробів, н.в.і.у. 
  (підготовка до опалювального сезону виробничої бази по вул..Березинська,60 
- приведення засобів обліку , опломбування лічильників  води )  

2240 
(010116) 

 На протязі 
року 

 11000,00(одинадцять тис.грн.00 коп.) з 
урахуванням ПДВ) 

- 4000,00 
- 7000,00 

ДК 016-2010 
33.20.7 

57 
Меблі, інші (придбання меблі) 2210  

(010116) 
 На протязі 
року 

 34564,50(тридцять  чотири тис. п’ятсот 
шістдесят чотири грн..50 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 0162010 
31.09.1 
 

58 

Машини конторські/офісні, інші, та частини до них (  Технічне і 
комунікаційне  обслуговування  та придбання офісної техніки   )   
  

  
(010116) 

2110 
2240 

Протягом 
року 

62073,,00(шістдесят дві тис.   
сімдесят три  грн..00 коп.)( з 
урахуванням ПДВ)  
- 20300,00 
- 417763,00 

ДК 016-2010 
28.23.2   

59 

 Послуги юридичні (нотаріальне посвідчення  документів для     
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню  будівель та 
споруд по вул..Березинській,60,Виконкомівська,6 та в витяг з 
державного реєстру речових прав та внесення змін до записів ДРРП  

          -  ж/б по вул..Ближній у районі буд,33/3 –  171,00 
         -   К НС по вул..Кольській –  171,00 
 -       -  д/к на ж/м Тополя-3 –  171,00 

     

 

2240 
(010116) 

Протягом 
року 

55450,00(п’ятдесят п’ять тис. 
чотириста п’ятдесят грн..00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ ) 

ДК 016-2010 
69.10.1 

60 
Мило, засоби мийні та засоби чищення (придбання миючих засобів) 2210 

(010116) 
Протягом 
року 

2190,00(дві тис .сто дев’яносто 
грн..00 коп.) (з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
20.41.3 

61 
Послуги щодо досліджування ринку та подібні послуги (послуги з незалежної 
оцінки об’єктів  матеріальних цінностей ) 

2240 
(010116) 

Протягом 
року 

9000,00(дев’ять  тисяч грн..00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
73.20.1 

62 
Послуги з поточного ремонту кабінетів управління капітального будівництва 
департаменту комунального господарства та капітального будівництва ДМР в 
адміністративній будівлі по вул..Червона,21а, м. Дніпропетровськ  

2240 
(010116) 

Протягом 
року 

99081,00(дев’яносто дев’ять тис. 
вісімдесят одна  грн..00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000(ДСТУ 
Б.Д.1.1-1:2013 

63 
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування(вимірювання опору 
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях на мережа  та перевірка 
ізоляції електропроводки  адмінбудинків департаменту ,ревізія заземлення  )  

2110,2240 
(010116) 

протягом 
року 

2980,00(дві тис. дев’ятсот вісімдесят ...00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 
-1000,00 
-1980,00 

ДК 016-2010 
71.20.1   

64 
Устаткування  для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або 
іншої тари; вогнегасники ( придбання вогнегасників для адмінбудинків 
департаменту) 

2110 
(010116) 

протягом 
року 

900,00(дев’ятсот  грн.. 00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 
28.29.2   
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65 

Прилади електричні побутові  ,інші, н.в.і.у. 
- придбання    кондиціонерів для службових приміщень департаменту) 
- монтаж кондиціонерів  

3110 
2240 

(010116) 

протягом 
року 

29900,00(двадцять дев’ять тис. 
дев’ятсот грн...00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 
9288,00(дев’ять тис. двісті вісімдесят 
вісім грн..00 коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДК 016-2010  27.51.2 

66 
Холодильники та морозильники( придбання холодильників для службових 
приміщень департаменту) 

3110 
(010116) 

протягом 
року 

8100,00(вісім  тис сто .грн.00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  27.51.1 

67 
Фарби ,лаки та подібні засоби  для покриття ,друкарські чорнила та суміші 
для ущільнювання (придбання фарби) 

2210 
(010116) 

протягом 
року 

250,00(двісті п’ятдесят  грн...00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  20,30.1. 

68 
Послуги у сфері загальнодержавного, економічного та соціального 
планування і статистичні послуги (надання довідок управлінням 
статистики) 

2240 
(010116) 

протягом 
року 

1200,00(одна тис. двісті грн..00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  84.11.1. 

69 
Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими окремим виробами  
(придбання справ очної літератури-книжок) 
 

2210 
(010116) 

протягом 
року 

1680,00(одна тис .шістсот вісімдесят 
грн...00 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  46.18.1 

70 
Електромонтажні роботи зі зовнішнього освітлення по вул..Березинській.60 2240 

(010116) 
протягом 
року 

28103,00(двадцять вісім тис. сто три 
грн..00 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000(ДСТУ Б.Д.1.1-
1:2013) 
 

71 
Утилізація  відсортованих матеріальних ресурсів (послуги з первинної 
 обробки брухту ,відходів від спеціальної електронної техніки, виведеного із 
експлуатації ї обладнання та інвентарю (меблів)електронної обчислювальної 
техніки, побутового електрообладнання та інших приладів) 

2240 
(010116) 

протягом 
року 

15000,00(п'ятнадцять  тис. грн..00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  38.32.1 

 72 

Реконструкція комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-
юнацький центр «Штурм» Дніпропетровської міської  ради по вул. .Генерала 
Грушевого ,9 у м. Дніпропетровську 

- проектні роботи 
- експертиза проекту 
- одержання технічних  умов та погодження проекту 

3142 
(150101) 

протягом 
року 

713000,00 (сімсот тринадцять 
тис.грн.00 коп.)(з урахуванням ПДВ) 
- 686000,00 
-12000,00 
-15000,00 

ДБН А.2-3-2012 

     73 

Послуги щодо очищування, інші  (послуги з утримання автошляхів міста,  малих 
архітектурних форм та охорона об’єктів  )   
  
   

 
100203 
(2240) 

 

протягом 
року 

1145819,49(один млн.. сто сорок 
п’ять тис. вісімсот дев’ятнадцять  
грн..49 коп.)( з урахуванням ПДВ)   

 ДК 016-2010 81.29.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог. № 04  від 02.04.13   
зв.№06 від 11.04.13) 

74 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування   
(послуги з утримання та технічного обслуговування об’єктів вуличного освітлення 
міста) 
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

 3127622,60(три млн.. сто двадцять 
сім тис. шістсот двадцять дві грн..60 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 33.14.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013р    
(дог. № 05  від 02.04.13  
Зв.№08 від 11.04.13) 

75 

послуги з поточного ремонту  об’єктів вуличного освітлення  міста  100203 
(2240) 

протягом 
року 

529993,75(п’ятсот двадцять дев’ять 
тис. дев’ятсот дев’яносто три грн..75 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
 Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р. 
(Дог №52 від 10.12.13 
Зв.№52  від 13.12.13)  
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76 

 Послуги   похороні  та суміжні послуги  (послуги з утримання й охорона 
кладовищ )    
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

273100,13(двісті сімдесят три тис. 
сто грн..13 коп..)    (з урахуванням 
ПДВ ) 
  

 ДК 016-2010  96.03.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог.  №  13 від 02.04.13  
Зв.11 від 11.04.13) 

77 

 Послуги   похороні  та суміжні послуги (послуги з захоронення невідомих,  
безрідних громадян) 

100302 
(2240) 

протягом 
року 

53022,79(п’ятдесят три тис. двадцять 
дві грн..79 коп.)    (з урахуванням 
ПДВ ) 
  

 ДК 016-2010  96.03.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог.  №  14 від 02.04.13  
Зв.12 від 11.04.13) 

78 

Послуги   похороні  та суміжні послуги (послуги з транспортування померлих 
громадян у м Дніпропетровську до ОК «Бюро СМЕ») 

100302 
(2240) 

протягом 
року 

126410,62(сто двадцять шість тис. 
чотириста десять   грн..62 коп..)    
(без урахуванням ПДВ ) 
  

 ДК 016-2010  96.03.1 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р  
(дог.  № 29 від 24.07..13  
Зв.31  від 9.09.13) 

79 

Послуги щодо очищування, інші (послуги з утримання об’єктів зливної каналізації, 
дощоприймальних колодязів  і фонтанів) 
 
 
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

415073,22(чотириста п’ятнадцять 
тис. сімдесят три грн..22 коп.).)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010 81.29.1  
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
 (дог. № 28 від 19.07.13  Зв. 
29 від 02.08.13) 

80 

Послуги з поточного ремонту об’єктів зливної каналізації, дощоприймальних 
колодязів  і фонтанів  
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

451463,86(чотириста п’ятдесят одна 
тис. чотириста шістдесят три грн..86 
коп.).)(з урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог № 08 від 02.04.13 
зв.№15 від 11.04.13)   

81 

Поточний ремонт автошляхів міста  170703 
(2240) 

протягом 
року 

 564209,92(п’ятсот шістдесят чотири 
тис. двісті  дев’ять грн..92 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог.  № 39 від 29.10.13 
зв.№41 від 07.11.13)   

82 

Поточний ремонт автошляхів міста  170703 
(2240) 

протягом 
року 

 576141,80(п’ятсот сімдесят шість  
тис. сто сорок одна  грн..80 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог. № 25від 13.05..13 
зв.№24від 13.05.13)   

83 

Поточний ремонт автошляхів міста  100203 
(2240) 

протягом 
року 

 523793,16(п’ятсот двадцять три тис 
.сімсот дев’яносто три грн..16 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог. № 51 від 03.12.13 
зв.№50 від 11.12..13)   

84 

Поточний ремонт автошляхів міста  100203 
(2240) 

протягом 
року 

 5984247,16(п’ят млн.. дев’ятсот 
вісімдесят чотири тис. двісті сорок 
сім грн., 16 коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог .№  53від 10.12.13 зв.№51 
від 13.12.13)   
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85 

Послуги з поточного ремонту насосних станцій та вузлів поливальної системи  100203 
(2240) 

протягом 
року 

 139897,08(сто тридцять дев’ять тис 
.вісімсот дев’яносто сім грн..08  
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДБН Д.2.4.2000 
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог .№  43 від 08.1113 
зв.№42 від 22.11.13)   

86 

 Послуги щодо благоустрою території ( заходи з озеленення - послуги з догляду за  
зеленими насадженнями)(2 лота) 
 
 
 

240601 
(2240) 

протягом 
року 

 173047,43(сто сімдесят три тис. 
сорок сім грн..43 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДК 016-2010  81.30.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог. №20від 13.05.13 
Зв.№22 від 28.05.13) 

87 

 Послуги щодо благоустрою території ( заходи з озеленення - послуги з догляду за  
зеленими насадженнями )(2 лота) 
- лот 1 послуги з догляду за  зеленими насадженнями 
 
 

240601 
(2240) 

протягом 
року 

 24672,98(двадцять чотири шістсот 
сімдесят дві грн..98  коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДК 016-2010  81.30.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№32 від 10.0913 
Зв.№35 від 01.10.13) 

88 

 Послуги щодо благоустрою території ( заходи з озеленення - послуги з догляду за  
зеленими насадженнями )(2 лота) 
- лот 2 - послуги з консервування поливальної системи  
 

240601 
(2240) 

протягом 
року 

 193912,75(сто дев’яносто  три тис. 
дев’ятсот дванадцять грн..75   коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

 ДК 016-2010  81.30.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№33 від 10.0913 
Зв.№35 від 01.10.13) 

89 

 Послуги щодо благоустрою території ( заходи з озеленення - послуги з догляду за  
зеленими насадженнями ) 
 
 
 

100203 
(2240) 

протягом 
року 

 1361040,93(один млн.. триста 
шістдесят одна тис .сорок грн.. 93 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

 ДК 016-2010  81.30.1 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№48 від 03.12.13 
Зв.№46 від 11.12.13) 

90 

Послуг з експлуатації мостів і та тунелів (прибирання від грязі та нанесеного 
ґрунту мостів) 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

42133,18(сорок дві ти .сто тридцять 
три грн..18 коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДК 016-2010  52.21.2 
 Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№40 від 04.11.13) 

91 

Послуги з фарбування конструктивних елементів ,виготовлення гратчастих 
конструкцій та зварювальних робіт на мостах та шляхопроводах 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

4654,25(чотири тис .шістсот 
п’ятдесят чотири грн..35 коп.)(з 
урахуванням ПДВ)  

ДБН Д.2.4-2000 
  Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№41 від 04.11..13) 

92 

Послуги з улаштування тротуарної плитки та установлення попереджувальних 
знаків на мостах  

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

5061,72(п’ять тис. шістдесят одна 
грн..72 коп. коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДБН Д.2.4-2000 
 Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№42 від 05.11.13) 

93 

Поточний ремонт водопроводу по вул. ..Поточній ,117-а на Краснопільскому 
кладовищі 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

19558,46(дев’ятнадцять тис. п’ятсот 
п’ятдесят вісім грн..   коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.2.4-2000 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог.№44 від 18.11..13) 
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94 

 Поточний ремонту огорожі довжиною 530 м по вул. Героїв Сталінграда,175 на  
Сурсько - Литовському  кладовищі 

 
100203 
(2240) 

протягом 
року 

97478,23(дев’яносто сім тис. 
чотириста сімдесят вісім грн..23 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 
 

ДБН Д.2.4-2000 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(Дог. №38від 21.10..13) 

     95 
Робочий проект :Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу через 
просп. Газети «Правда» в районі вул. .Калинової, в частині відновлення входу № 3 
та влаштування прохідного комунікаційного  колектору в м. Дніпропетровську . 
Експертиза проекту(повторно) 

100203 
(3132) 

 

 протягом  
року 

440,40(чотири сорок  грн..40 коп..)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог.№ 04-52-13 від02.12.13) 

   96   
Капітальний ремонт вул.. Набережної Перемоги від вул.. Космічної до Південного 
моста в м. Дніпропетровську - проектні роботи 

100203 
(3132) 

 

 протягом  
року 

450 515,38(чотириста п’ятдесят тис. 
п’ятсот п’ятнадцять грн..38 )(з 
урахуванням ПДВ) 
 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 
(дог.14-13- від 23.12.13) 

   97 

Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні 
послуги  (Інженерні роботи з геологічних вишукувань на житлових  
масивах Тополя-1,2,3 в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська) 
 

240601 
(2240) 

 протягом  
року 

195187,51(сто дев’яносто п’ять тис. сто 
вісімдесят сім грн..51 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК016-2010- 71.12.3   
погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 р. 
(дог.№ 31 02.09.13 
 зв.№ 37 від 02.10.) 

  98  

Інженерний захист території яру в районі вул..Десантної, проектування та 
будівництво 
               Підрядник ТОВ «ВЕКА ПРОМ ГРУП» 
 
               Підрядник ТОВ «ВЕКА ПРОМ ГРУП» 
 
 
 
               Авторський нагляд 
 
ПЛАН  2014 р.- Підрядник ТОВ «ВЕКА ПРОМ ГРУП» 
 
                        -  авторський нагляд  
 
                        -  технічний нагляд  

 
 

240601 
150101 
(3122) 

протягом  
року 

1637966,09 (Один мільйон шістсот 
тридцять сім тисяч дев’ятсот шістдесят 
шість грн..09коп)(з урахуванням ПДВ) 
2805058,24(Два млн  вісімсот п’ять тисяч 
п’ятдесят вісім грн..24 коп.) (з 
урахуванням ПДВ) 
 
-10650,00 (десять тис. шістсот п’ятдесят 
грн..00 коп.) 
 
4889563,00(чотири млн.. вісімсот  
вісімдесят дев’ять тис. п’ятсот шістдесят 
три грн..00 коп. (з урахуванням ПДВ) 
10650,00(десять тис. шістсот п’ятдесят 
грн..)(з урахуванням ПДВ) 
99787,00(дев’яносто   дев’ять тис.сімсот 
вісімдесят сім грн. .)(з ПДВ)  

Погашення кредиторської 
заборгованості за 2013 ДБН А 
2.2. 3-2012 

 99 

Будівництво газопроводу на ж/м  Ігрень по  вул..Таврійській, 
Богородицькій, Оленівській, Генерала Григоренка та 
пров.Ягідному, м.Дніпропетровськ 
- погашення кредиторської заборгованості за 2013р у т.ч. 
- погодження проекту 
- проектні роботи 
- експертиза проекту 
План 2014р 
Експертиза проекту по охороні праці 
Експертиза проекту 
 

 
 
 

150101 
(3122) 

протягом  
року 

4456,00(Чотири тисячі чотириста 
п’ятдесят шість грн..00коп)(з 
урахуванням ПДВ) 
90000,00(Дев’яносто тисяч  грн.00коп)(з 
урахуванням ПДВ) 
3334,00  ( Три тисячі триста тридцять 
чотири грн..00 коп) (з урахуванням ПДВ)                         
6000,00(Шість тисяч грн..00 коп)(з 
урахуванням ПДВ) 
400,00(Чотириста грн..00коп)(з  
урахуванням ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012 
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  100 

Реконструкція об’єктів житлового та громадського призначення щодо 
забезпечення безперешкодного доступу дол. них людей з обмеженими фізичними 
можливостями. 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013рік. У т.ч. 
Вхідний вузол міського  Палацу дітей та юнацтва по вул..Набережна 
Перемоги,5,м.Дніпропетровськ - реконструкція- ПП»ДЕКАРТ» 
Вхідній вузол  до управління Держкомзему по вул..Набережна 
Леніна,29А,м.Дніпропетровськ- реконструкція 
- ПП»ДЕКАРТ» 
План 2014року  
Вхідний вузол міського центру соціально-трудової реабілітації дітей-інвалідів 
Дошкільного та молодшого шкільного віку»Надія» по вул. .Комбрига 
Петрова,21,м.Дніпропетровськ-реконструкція 
      - ПП»Декарт» 
      Витрати на утримання служби замовника 

150101 
(3142) 

протягом  
року 

               
 
 
33119,52 (Тридцять три тисячі сто 
дев’ятнадцять грн.52 коп.)(з  
урахуванням ПДВ) 
 
830,82(Вісімсот тридцять грн.82 коп.)(з 
урахуванням ПДВ)                   
 
45240,00(Сорок п’ять тисяч двісті сорок 
грн..00 коп.)(з урахуванням ПДВ) 
 
1000,00(Одна тисяча грн..00)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012  

101 

«Протизсувні заходи на лівому схилі Діївської балки в районі вул..Комісарівській 
,вул..Черноземній в м.Дніпропетровськ, будівництво 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013рік 
    Підрядник ТОВ «ТБС і К» 
 
   Підрядник  ТОВ «ТБС і К» 

 
 

150101 
(3122) 
240601 
(3122) 

 

протягом  
року 

 
 
1184077,40(Один мільйон сто вісімдесят 
чотири тисячі сімдесят сім грн..40 коп.)(з 
урахуванням  ПДВ) 
230014,30 (Двісті тридцять тисяч 
чотирнадцять грн..30 коп.) 
(з урахуванням ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012  

  102 

Будівництво автодорожньої розв’язки на перехресті Донецького шосе та вул.. 
Березинської,  м.Дніпропетровськ , перед проектні роботи 
-  погашення кредиторської  заборгованості за 2013 р 
- технічні умови та погодження проекту 
 
- проектні роботи 

 
 
 

150101 
(3122) 

протягом  
року 

 
-2019,00(Дві тисячі дев’ятнадцять 
грн.00коп.)(з урахуванням ПДВ) 
 
-506165,00(П’ятсот шість  тисяч сто 
шістдесят п’ять грн.00коп.)(з ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012  

  103 

Відновлення сприятливого гідрологічного режиму р.   Шпакової (плесо Шпакове 
Верхнє) в АНД районі, м. Дніпропетровськ 
- проектні роботи (коригування) - погашення кредиторської заборгованості за 
2013р 
ПЛАН 2014 
Експертиза проекту 

 
 

240601 
(3122) 

протягом  
року 

 
 
71792,00(Сімдесят одна тис. сімсот 
дев’ятсот дві грн..00коп.)(з ПДВ) 
 
11000,00(Одинадцять тисяч грн..00коп.) 
(з урахуванням ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012  

104 

Будівництво ділянки автомобільної дороги Київ – Луганськ - Ізварине з розв’язкою 
на Криворізькому шосе  та примикання до автомобільної дороги Київ-Луганськ-
Ізварине,м.Дніпропетровськ 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 
Погодження проекту 

150101 
(3122) 

 
 
 

Протягом 
року 

 
 
155,00(Сто п’ятдесят  п’ять грн.00коп.)(з 
урахуванням  ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012 

105 

Південний міст через р.Дніпро .Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь 
металоконструкцій, м.Дніпропетровськ – будівництво, експертиза   
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 
Експертиза проекту 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

 
 
3792,00(Три тисячі сімсот дев’яносто дві 
грн..00 коп.)(з урахуванням  ПДВ) 

ДБН А 2.2. 3-2012 

  106 
Радіологічний корпус міської лікарні № 19 – міський онкоцентр по вул.Космічній 
у м.Дніпропетровську, будівництво  
ТОВ»Жилбуд»-БМР погашення кредиторської заборгованості 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

117453,16(Сто сімнадцять тисяч 
чотириста п’ятдесят три грн.16коп.)(з  
урахуванням ПДВ) 

ДБН А 2.2.3-2012 
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  107 

Будівництво ділянки дороги другої черги Південного обходу м.Дніпропетровська 
від межі м.Дніпропетровська до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу 
через вул..Мільмана  
Погодження кредиторської заборгованості за 2013 рік 
- технічна інвентаризація 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

1600,00(Одна тисяча шістсот грн..00коп.) 
(з урахуванням ПДВ) 
 

ДБН А.2.2.3-2012 

  108 

Покращення   водопостачання  верхньої зони північної частини мкр.Таромське м. 
Дніпропетровськ – будівництво 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013р. -  ПАТ «Свемон-Дніпро» 
ПЛАН 2014р. 
ТОВ «Зв’язок Дніпро» 
Витрати на утримання служби замовника 
авторський нагляд  

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

700889,09(Сімсот тисяч вісімсот 
вісімдесят дев’ять грн..00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 
 
299622,00(двісті дев’яносто дев’ять 
тис .шістсот  двадцять  дві грн..00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 
6242,00(шість тис. двісті сорок дві 
грн..) 
6816,00(шість тис. вісімсот 
шістнадцять грн..00 коп.) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  109 

Прибудова триповерхової будівлі і котельня навчально-виховного комплексу № 51 
по вул..Алтайській,4а,м.Дніпропетровськ.Погодження проекту 
Погашення кредиторської  заборгованості за 2013рік-Технічні умови 
План 2014р. 
-  виготовлення дослідних паль 
 
-  випробування паль 
 
-  проектні роботи 
 
-  експертиза проекту 
-  топогеодезична зйомка 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 
 
 

 
397,99(триста дев’яносто сім 
грн..99коп.)(з урахуванням ПДВ) 
 
110000,00(сто десять тис.грн.00 
коп.)(з  урахуванням ПДВ) 
12054000,00(сто двадцять тис. 
п’ятсот сорок грн..)(з урахуванням  
ПДВ) 
162364,00(сто шістдесят дві тис. 
триста шістдесят чотири грн..00 
коп.)(з ПДВ) 
7000,00(сім тис.грн.00 коп.)(з ПДВ) 
7006,00(сім тис .шість грн..)(з ПДВ) 
 

ДБН А.2.2.3-2012 

  110 

Водопониження в районі  вул .Підгірної в Самарському районі 
м.Дніпропетровськ, коригування ПКД та будівництво 
Погашення кредиторської заборгованості 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 
 

106491,83(Сто шість тисяч 
чотириста дев’яносто одна 
грн.83коп.) (з урахуванням  ПДВ) 
 

ДБН А.2.2.3-2012 

  111 

Будівництво вулиці від вул. Краснозаводської до вул..Набережної 
Заводської у м. Дніпропетровську 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 
Предпроектні роботи 
ПЛАН 2014 
Технічні умови та погодження проекту 
 
Геодезичні роботи 
 
Проектні роботи 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

 
65646,00(Шістдесят п’ять тис. 
шістсот сорок шість грн.00 коп.)(з 
ПДВ) 
 
30000,00(Тридцять тисяч грн..00 
коп.) 
 
13000,00(Тринадцять тисяч 
грн..00коп.) 

ДБН А.2.2.3-2012 
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Експертиза проекту 
Відведення земельної ділянки 

 
700000,00(Сімсот тисяч грн..00 коп.) 
 
20000,00(Двадцять тисяч грн..00 
коп.) 
87000,00(Вісімдесят сім грн..00 коп) 
 

  112 
Реконструкція інженерного забезпечення вул..Андрійченко в районі вул..Братів 
Трофимових та вул..Дніпрельстанівської ,м.Дніпропетровськ, у т,ч. проектування 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 

150101 
(3142) 

Протягом 
року 

300528,78(Триста тисяч п’ятсот 
двадцять вісім грн.78 коп.)(З ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  113 
проектні проробки по об’єкту: : «Реконструкція прибережної рекреаційної зони в 
районі ж/м Червоний Камінь та ж/м Комунар 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 

150101 
(3142) 

Протягом 
року 

96206,40(Дев’яносто шість тисяч 
двісті шість грн.00 коп.)(З ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  114 
Інженерний захист території для запобігання зсуву в районі  вул....Барикадної, 
м.Дніпропетровськ (розробка РД та будівництво 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

391562,64(Триста дев’яносто одна  
тисяча п’ятсот шістдесят дві грн..64 
коп.)(з ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   115 

Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків ж/м Комунар та 
Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік у т.ч. 
- авторський нагляд 
План 2014 р. 
-витрати на утримання служби замовника 
 
-ПрАТ» Мережа Сервіс» 
 
 
 
 - авторський нагляд 
-  Інші витрати  замовника 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

 
6816,00(Шість тисяч вісімсот 
шістнадцять грн...00коп.)(з ПДВ) 
29441,00(Двадцять дев’ять тис. 
чотириста сорок одна грн..00коп)(з ПДВ) 
 
1442595,00(Один мільйон чотириста 
сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто п’ять 
грн..00 коп.)(з ПДВ) 
 
5538,00(П’ять тисяч п’ятсот тридцять 
вісім грн...00коп) (з ПДВ) 
24000,00(Двадцять чотири грн...00коп)(з 
ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  116 

РП «Реконструкція насосної станції поверхневого водовідведення та напірного 
колектору в районі ставка по вул..Власенко, м.Дніпропеитровськ- експертиза 
Погашення кредиторської заборгованості  за 2013 рік 

150101 
(3122) 

 
 

Протягом 
року 

6450,00(Шість тисяч чотириста п’ятдесят 
грн..00коп.)(з ПДВ ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   117 
Багатоповерховий ж/б   по пр.Праці в районі будинку № 22 вул.Стартова 
м.Дніпропектровськ, будівництво 
- оформлення документів на   земельну  ділянку 

150101 
(3121) 

Протягом 
року 

 
60000,00((Шістдесят тисяч грн...00коп.)(з 
ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   118 
Багатоповерховий ж/б в районі будинку 75 по вул..Холодильній, 
м.Дніпропектровськ, будівництво 
- оформлення документів на земельну ділянку 

150101 
(3121) 

Протягом 
року 

 
50000,00(П’ятдесят тисяч 
грн...00коп.)(з ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  119 

Багатоповерховий житловий будинок по вул.....Холодильній-Донецьке шосе в 
районі будинків №136,140,м.Дніпропетровськ-будівництво 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 
Оформлення документів на земельну ділянку 
ПЛАН 2014 
Оформлення документів на земельну ділянку 

150101 
(3121) 

 
 
 

Протягом 
року 

 
 
2688(Дві тисячі  шістсот вісімдесят 
вісім грн...00 коп.) (з ПДВ) 
1000,00(Одна тисяча грн...00коп.) 

ДБН А.2.2.3-2012 



 14

   120 

Багатоповерховий житловий будинок в районі будинку №52 по вул..Семафорній, 
м.Дніпропетровськ ,будівництво 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013рік 
ПЛАН 2014 
Оформлення документів на земельну ділянку 

150101 
(3121) 

Протягом 
року 

 
2688(Дві тисячі  шістсот вісімдесят 
вісім грн...00 коп.) (з ПДВ) 
1000,00(Одна тисяча грн...00коп.) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  121 

Будівництво ділянки дороги третьої черги Південного обходу м.Дніпропетровська 
від вул.. Гаванської до межі м.Дніпропетровська 
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 
Проектно-вишукувальні роботи 
 
Технічні умови та погодження проекту 
 
План 2014року 
Експертиза проекту 
 
 
Погодження проекту 
 
Проектно-вишукувальні  роботи 
 
 
Відведення земельної ділянки 
Експертна оцінка ,рецензія будівель та земельних ділянок 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

786909(Сімсот вісімдесят шість тисяч 
дев’ятсот дев’ять грн...00коп)(з ПДВ) 
2005,00(Дві тисячі п’ять грн..00коп.)(з 
ПДВ) 
 
300000,00(Триста  тисяч грн...00коп.)(з 
ПДВ) 
60000,00(шістдесят тис.грн..00коп  ( 
з ПДВ) 
3840758,00(три грн...вісімсот сорок 
тис. сімсот п’ятдесят вісім грн...00 
коп.).)(з ПДВ) 
100000,00(Сто тисяч грн...00коп.)(з 
ПДВ) 
1699242,00(один млн... шістсот 
дев’яносто  дев’ять тис.   двісті сорок 
дві грн...)(з ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  122 

Будівництва об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури – площі приміського 
термінала    у м.Дніпропетровську 
 
Проектні роботи 
 
Технічні умови та погодження проекту 
 
Проектні роботи 
 
Експертиза проекту 
 
Відведення земельної ділянки 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

 
70000,00(Сімдесят тисяч грн.…00коп.)(З 
ПДВ) 
 
20000,00(Двадцять тисяч грн.…00коп.)(З 
ПДВ) 
 
700000,00(Сімсот тисяч грн.…00коп) (З 
ПДВ) 
 
20000,00(Двадцять тисяч грн.…00 
коп.)(З ПДВ) 
 
40000,00(Сорок тисяч грн.…00 коп.)(з 
ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

  123 

Будівництво мереж  водопостачання вул..Ялинової  ж/м.Чаплі м.Дніпропетровськ 
 
Проектні роботи 
 
Експертиза з охорони праці 
 
Експертиза проекту 
 
Технічні умови та погодження 
 
Оформлення земельної ділянки 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

 
360000,0 0(Триста шістдесят тисяч грн... 
00коп.)(ЗПДВ) 
 
5000,00(П’ять тис.грн.00коп.)(ЗПДВ) 
 
10000,00(Десять  тис. 
грн...00коп.)(ЗПДВ) 
 
25000,00(Двадцять п’ять тис. 
грн...00коп.(З ПДВ)) 

ДБН А.2.2.3-2012 
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50000,00(П’ятдесят  тис. 
грн...00коп.)(ЗПДВ) 

   124 

Заходи для запобігання  зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської 
балки у районі аварійного житлового будинку  № 90 по вул.Нахимова у м 
.Дніпропетровську, будівництво 

- технічні умови та погодження проекту 
- проектні роботи 
- експертиза проекту 
- геодезичні роботи 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

255537,00(двісті п’ятдесят п’ять 
тис.пятсот тридцять сім грн..00 коп.)(з 
ПДВ) 
2000,00(дві тисячі грн.…00 коп.) 
228558,00(двісті двадцять вісім тис. 
п’ятсот п’ятдесят вісім грн.…00 коп. 
18000,00(вісімнадцять тис.грн.00 коп.) 
6979,00(шість тис. дев’ятсот сімдесят 
дев’ять грн..00 коп.) 

ДБН А.2.2.3-2012 

    125 

Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської 
балки у районі аварійного житлового будинку № 10 по вул..Гавриленка у 
м.Дніпропетровську, будівництво  

- проектні роботи 
- експертиза проекту 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

240000,00(двісті і сорок тис.грн.00 
коп.)(з ПДВ) 
230760,00(двісті тридцять  тис. сімсот 
шістдесят грн..00  коп.)(з ПДВ) 
9220,00(дев’ять тис .двісті двадцять 
грн.00коп.) 

ДБН А.2.2.3-2012 

    126 

Прибудова спортивної  зали до Вальдорфської  середньої 
загальноосвітньої школи по пр.Кірова,133 м.Дніпропетровськ 
,будівництво  

- проектні роботи -    корегування  
 
- експертиза проекту 

 
- одержання техумов та погодження проекту 

 
- геодезичні роботи 

 

150101 
(3122) 

Протягом 
року 

350000,00(триста п’ятдесят тис. грн.  
00 коп.)(з ПДВ) 
197346,00(сто дев’яносто сім тис. 
триста сорок шість грн..00 коп.) 
15000,00(п’ятнадцять  тис.грн.00 
коп.) 
 
177654,00(сто сімдесят сім тис. 
шістсот п’ятдесят чотири грн..00 
коп.) 
20000,00(двадцять тис.грн.00 коп.) 
 

ДБН А.2.2.3-2012 

127   

Капітальній ремонт     проїзної частини вул..Набережної Заводської від  
Кайдацького мосту до пров.Парусного у м.Дніпропетровську     

( 3132) 
100203 

протягом 
року 

 18596520,00(вісімнадцять млн. 
.п’ятсот дев’яносто шість тис. 
п’ятсот двадцять грн..00 коп.)(.. 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
Продовження строку дії 
договору № 54  від 30.08.12 
для виконання робіт у 2014 
(абзацу 4 пункту 5 ст.40 
Закону України «Про 
здійснення  державних  
закупівель»  від 10.04.2014 
р. №1197-VII  (зв.46від 
16.11.2012) 

   128 
Реконструкція дренажно-паводкового каналу «Гнилокиш» на ділянці від 
Донецького шосе до р. Дніпро у районі Центрального мосту 
план 2014 р- ТОВ  «Південспецбуд»  

(3142) 
150101 

протягом 
року  

2993610,00((два мільйона дев’ятсот 
дев’яносто (з урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

  129 
Поточний ремонт огорожі кладовища Дівка-2 вул.Мукачевська,210 2240 

(100203) 
протягом 
року  

79986,38(сімдесят дев’ять тисяч 
дев’ятсот вісімдесят шість грн..38 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.2.4.2000 
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) 
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130 
Поточний ремонт дороги кладовища  в районі  вул..Богуна 2240 

(100203) 
протягом 
року  

115892,20(сто п'ятнадцять тис. вісімсот 
дев’яносто дві  грн..20 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.2.4.2000 
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) 
 

  131 
Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу через просп.Газети 
«Правда» в районі вул..Калинової ,в частині відновлення входу № 3 та 
влаштування прохідного комунікаційного колектору, м.Дніпропетровськ- 
експертиза проекту  

( 3132) 
100203 

протягом 
року  

440,40(чотириста сорок грн..40 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

132 
Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу через просп.Газети 
«Правда» в районі вул..Калинової ,в частині відновлення входу № 3 та 
влаштування прохідного комунікаційного колектору, м.Дніпропетровськ- робочий 
проект .Перерахунок кошторисної документації   

( 3132) 
100203 

протягом 
року  

8186,40(вісім тис. сто вісімдесят шість 
грн..40 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

  133 
Коригування кошторисної документації по об’єктам "Капітальний ремонт проїзної 
частини вул.Московської від пр.Карла Маркса до вул.Наберожної Леніна в 
м.Дніпропетровську "та "капітальтний ремонт вул.Тітова від вул.Янгеля до 
вул.Героїв Сталінграда в м.Дніпропетровську" 

(3132) 
100203 

протягом 
року  

23118,00(двадцять три тис.сто 
вісімнадцять грн..00 коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   134 
Коригування кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт 
вул.набережної Перемоги від вул.Космічної до Південнного моста в 
м.Дніпрропетровську" 

(3132) 
100203 

протягом 
року  

30207,60(тридцять тис. двісті сім 
гшрн.60 коп..)(з урахуванням ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   135 

протизсувні заходи на лівому схилі Діївської балки в районі вул.. 
Комісарвіська,  Чорноземна, будівництво  
 
- погашення кредиторської заборгованості  за 2013р. 
ПЛАН 2014 р. 
 - авторський нагляд  
-   ТБСіК 
    150101 
   20200 

(3122) 
150101, 

200200,240601 
150101,240601 

 
150101 

протягом 
року  

4437360,00(чотири млн. .чотириста 
тридцять сім тис.360 грн...00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ), у т.ч. 
-1414093,00 
  
-2840,00 
-3020427,00(три млн. .двадцять тис. 
чотириста двадцять сім грн..),в т.ч. 
-3038457,00 
 11970,00 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
Продовження строку дії 
договору № 26 від 
14.06.2013 для виконання 
робіт у 2014 (абзацу 4 
пункту 5 ст.40 Закону 
України «Про здійснення  
державних  закупівель»  від 
10.04.2014 р. №1197-VII  
(зв.32 від 23.09.2013) 

   136 
Квіти зрізані та бутони квітів, насіння квітів (квіткова продукція) ( 2110) 

010116 
протягом 
року  

1500,00(одна   тис. п’ятсот грн..00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  01.19.2 
 

   137 
РП «Капітальний ремонт вул..Набережної Перемоги від вул..Космічної до 
Південного мосту в м.Дніпропетровську- експертиза проекту 

(3132) 
100203 

протягом 
року  

50178,00(п’ятдесят тис.сто сімдесят 
вісім грн..00 коп.)..)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   138 
Коригування кошторисної частини РП «Капітальний ремонт вул..Титова 
від вул..Академіка Янгеля до вул..Героїв Сталінграду в 
м.Дніпропетровську» - експертиза проекту 

(3132) 
100203 

протягом 
року  

3567,60(три  тис .п’ятсот шістдесят 
сім грн..60 коп.)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

      139 
Коригування кошторисної документації РП «Капітальний ремонт проїзної 
частини вул.. Московської від просп Карла Маркса до вул..Набережної 
В.І.Леніна в м .Дніпропетровську»- експертиза проекту 

(3132) 
100203 

протягом 
року  

 2767,20(дві тис.сімсот шістдесят сім 
грн..20 коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДБН А.2.2.3-2012 

   140   

Реконструкція комунального закладу освіти «середня загальноосвітня 
школа № 78»Дніпропетровської міської ради по вул..Тополиній,37 у 
м.Дніпропетровську 
- геологічні вишукування 
- технічне обстеження  

(3142) 
150101 

протягом 
року  

73000,00(сімдесят три тис.грн.00 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 
-28413,00 
-44587,00 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
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  141 

Автомобільна дорога на ділянці від вул..Кайдацький  шлях до 
автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине м.Дніпропетровськ-
будівництво 
- інші витрати замовника 

(3122) 
150101 

протягом 
року  

350000,00(триста п’ятдесят 
тис.грн.00 коп..)(з урахуванням 
ПДВ) 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

   142 
Інженерний  захист території від пров .Білоруського до штучної споруди в 
районі вул. ..Сільрадівської, проектування та будівництво   

3122 
(150101) 

протягом 
року  

499891,39(чотириста дев’яносто 
дев’ять тис. вісімсот дев’яносто одна  
грн..39 коп..)(з урахуванням ПДВ) 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

  143 

Послуги щодо благоустрою території (послуги з  встановлення ваз для квітів  
у кількості 200 шт.) 

 

2240 
(100203) 

вересень-
жовтень 

119900,00(сто дев’ятнадцять тис. 
дев’ятсот грн..00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010    81.30.1  За 
рахунок звільнених коштів  
після зняття з укладених 
договорів 
 

  144 

 послуги щодо дослідження ринку та подібні послуги (послуги з 
інвентаризації зелених насаджень по просп.К.Маркса від вул..6-ої 
стрілкової дивізії до вул..К.Цеткін-вул.Ворошилова 

 

2240 
(100203) 

 жовтень - 
грудень 

98832,00(дев’яносто вісім тис 
.вісімсот тридцять дві грн. .00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010   73.20.1.  
за рахунок загального 
річного плану фінансування  
. 

   145 

Багатоквартирний житловий будинок по вул..Братів  Трохимових у районі 
будинків № 4,6 у м.Дніпроптровську 

-тнхнічні умолви 

-коригування проекту 

3121 
(150101) 

протягом 
року  

10000,00(десять тис.грн.00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 
-320,00  
9680,00 
 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

  146 

Реконструкція об’єктів житлового та громадського призначення щодо 
забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими 
фізичними можливостями .Вхідний вузол управління праці та соцзахисту 
населення Дніпропетровської міськради по вул..Шевченка,1 
м.Дніпроптровськ-реконструкція  

- проектні роботи 

- експертиза проекту 

3142 
(150101) 

протягом 
року  

8898,00(вісім тис. вісімсот 
дев’яносто вісім грн..00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 
 
 
-7898,00 
-1000,00 

ДБН Д.1.1.-1-2000 
 

  147 

Послуги з поточного ремонту пішохідної огорожі по вул. Набережна 
Леніна у м. Дніпропетровську 2240 

(100203) 

протягом 
року  

95000,00(дев’яносто п’ять тис.грн.00 
коп.)(без урахування ПДВ) 

ДБН Д.2.4.2000 
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013). за 
рахунок загального річного 
плану фінансування       

 

Послуги щодо очищування, інші(послуги з санітарного очищення вулиць 
Ленінського району м.Дніпропетровськ  від сміття ) 2240 

(240602) 

листопад 99900,00(дев’яносто дев’ять тис 
.дев’ятсот грн..00 коп.)  
(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  код 81.29.1 
(додаткове .фінансування 
довідка від 01.12.14 № 1988) 
 

 

Послуги  каналізаційні (послуги з   очищення  дощоприймальної мережі 
вулиць центральної частини м.Дніпропетровськ   ) 
 

2240 
    (100203) 

грудень 119997,94(сто дев’ятнадцять тис. 
дев’ятсот дев’яносто сім грн..94 
коп.)(з урахуванням ПДВ) 

ДК 016-2010  код 37.00.1 
за рахунок залишків 
загального річного плану 
фінансування      . 
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  Пара та гаряча вода: постачання пара та гарячої води   (теплопостачання 
адмінбудинків департаменту - за адресами: 
- вул..Виконкомівська,6, - 29,0 Гкал   
-:вул..Березинська,60 -31,08 Гкал 
 
 
-вул..Червона,21а – 69,3 Гкал 
 

2271 
(010116) 

грудень 80617,50(вісімдесят тис. шістсот 
сімнадцять грн..50 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 
-35000,00(тридцять п’ять тис.грн.00 
коп.) 
-20000,00(двадцять тис.грн.00 коп.)(з 
урахуванням ПДВ) 
-25617,50(двадцять п’ять тис. 
шістсот сімнадцять грн..50 коп.) 

ДК 016-2010 35.30.1 
додаткове фінансування 
(довідки від 24.07.14  
№ 1160, від 01.12.14 №2048 

Затверджений  рішенням   комітету з конкурсних торгів   від 20.01.2014 №№ 1,2,3, від 10.02.14 № 08 
від 27.02.14 № 15,   06.03.14 № 17, від 18.03.14 № 32, від 07.04.14 № 41, від 28.05.14 № 55 
від  25.06.2014 №№ 60,61  , від 21.08.14  № 69, від 03.09.14 № 78, від 10.09.14 № 79, від 22.09.14 № 81,від 25.11.14 № 94 
 від 03.12.14 № 97,98 , від 05.12.14 № 99 
 
 
 
в.о.Голови  комітету з конкурсних торгів      Самілик О.М..                                           __________________ 
                                                                          (прізвище, ініціали)                                                         (підпис) 
 
 
 Секретар   комітету з конкурсних торгів    Іванюшенко Н.О.                                        __ ________________ 
                                                                                 ( прізвище, ініціали)                                                          (підпис) 


